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Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych dwudziestego 
wieku państwa byłego bloku wschodniego przeszły procesy transformacji spo-
łeczno-gospodarczej. Przemiany obejmujące zastępowanie gospodarki planowej 
systemem wolnorynkowym oraz wprowadzanie demokracji były spektakularne1. 
Jednocześnie zachodził proces integracji europejskiej, w wyniku największego 
w  historii poszerzenia Unii Europejskiej w  2004 roku osiem krajów byłego 
bloku wschodniego oraz Cypr i Malta stały się jej członkami, w roku 2007 
dołączyły do nich Bułgaria i Rumunia, a w roku 2013 Chorwacja.

Zarówno przebieg procesów transformacyjnych, jak i ich wyniki, były 
różne w poszczególnych krajach regionu. Szczególnie wyraźnie widać to 
przy próbach porównywania sytuacji w Polsce i na Ukrainie. W momen-
cie proklamowania niezależności w 1991 roku Ukraina stawała się jednym 
z największych obszarowo krajów europejskich. Jednocześnie w przededniu 
rozpadu ZSRR, wedle ocen sformułowanych przez Deutsche Bank, miała 
duże szanse na w miarę spokojne przejście do demokracji i wolnego rynku2. 
Niestety, brak odpowiednich reform przyczynił się do kryzysu gospodarcze-
go i pauperyzacji społeczeństwa. Nie udało się również wprowadzić w tym 
kraju stabilnego ustroju demokratycznego na wzór zachodni, już około roku 
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2 J. Hrycak, Historia Ukrainy 1772–1999. Narodziny nowoczesnego narodu, Instytut 
Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2000, s. 323.



Recenzje 365

2000 ukraińska demokracja przyjęła charakter biurokratyczno-oligarchiczny3. 
Wybuch hybrydowego konfliktu z Rosją w 2014 roku, aneksja Krymu dodat-
kowo skomplikowały sytuację tego kraju i utrudniły przeprowadzanie reform. 
Polska również nie uniknęła w procesie przemian zubożenia znacznej części 
społeczeństwa, od wielu lat cieszy się jednak wzrostem gospodarczym, czerpie 
korzyści z członkostwa w NATO i UE. 

W jaki sposób sąsiadujące ze sobą kraje, dysponujące porównywalnymi 
potencjałami wyjściowymi, znalazły się po 25 latach na tak różnych pozy-
cjach? Jak konkretnie przebiegały wielopłaszczyznowe procesy przemian? 
Jakie są wyzwania dla bezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej? 
Między innymi te zagadnienia poruszane są w publikacji pod tytułem „Polska 
i Ukraina w procesie transformacji, integracji i wyzwań dla bezpieczeństwa 
Europy Środkowo-Wschodniej” napisanej przez Józefa M. Fiszera i Tomasza 
Stępniewskiego. 

Książka składa się z wprowadzenia, sześciu rozdziałów, „refleksji koń-
cowych”, streszczeń w języku polskim i rosyjskim oraz bibliografii. Pierwsze 
trzy rozdziały autorstwa Józefa M. Fiszera dotyczą transformacji ustrojowej 
w Polsce i innych krajach regionu oraz kryzysu w UE, drugą część obejmują-
cą problematykę ukraińską napisał Tomasz Stępniewski. Refleksje końcowe 
zostały sformułowane przez obu autorów. 

Pierwszy rozdział poświęcony jest transformacji ustrojowej krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej oraz ich integracji z Unią Europejską. Autor kreśli tu 
obraz Europy i świata po zimnej wojnie, ukazuje sytuację wyjściową poszcze-
gólnych państw regionu u progu transformacji. Opisuje również liczne pro-
blemy przy tworzeniu gospodarki wolnorynkowej oraz wprowadzaniu systemu 
demokratycznego. Autor stwierdza, że w Polsce transformacja ustrojowa, 
integracja i europeizacja przyniosły ostatecznie lepsze efekty społeczno-poli-
tyczne i gospodarcze niż w wielu innych państwach regionu4. Jednocześnie 
Józef M. Fiszer ubolewa, że: 

„ani Polska po akcesji do Unii Europejskiej nie wypracowała nowej strategii dla naszej 
polityki unijnej, ani też UE nie wypracowała nowej, własnej strategii dalszego rozwoju”5, 

3 T. A. Olszański, Ćwierćwiecze niepodległej Ukrainy. Wymiary Transformacji, „Prace 
OSW” Numer 64, Warszawa 2017, s. 27.

4 J.M. Fiszer, T. Stępniewski, Polska i Ukraina w procesie transformacji, integracji i wyzwań 
dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, Instytut Studiów Politycznych Polskiej 
Akademii Nauk, Warszawa 2017, s. 17.

5 Ibidem, s. 32.
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co jego zdaniem jest niebezpieczne i prowadzi do kolejnych kryzysów. Podsu-
mowując ten rozdział, autor pisze o konieczności zmian systemu politycznego 
Unii Europejskiej. Opisywana jest tu potrzeba „nowej wizji rozwoju i strategii 
działania oraz daleko idącej modernizacji i dalszej demokratyzacji”6.

Drugi rozdział nosi tytuł „Polityka zagraniczna Polski po 1989 roku wobec 
małych państw Europy Środkowo-Wschodniej”. Na wstępie Józef M. Fiszer 
opisuje tutaj kształtujący się nowy pozimnowojenny ład międzynarodowy. 
W kolejnych częściach rozdziału omawiane są aspekty teoretyczne dotyczące 
istoty i znaczenia małych państw na arenie międzynarodowej, w szczególności 
będących sąsiadami Polski. W trzecim podrozdziale analizowana jest polska 
polityka zagraniczna, jej uwarunkowania, najważniejsze sukcesy oraz problemy 
po 1989 roku. Autor stwierdza tu, że partnerstwo Europy i USA leży w interesie 
zarówno Polski, jak i jej sąsiadów, stawia również tezę dotyczącą celów polityki 
zagranicznej Polski, która: 

„powinna konsekwentnie zmierzać do osiągnięcia przez Polskę pozycji lidera w Europie 
Środkowo-Wschodniej oraz znaczącej roli w strukturach euroatlantyckich”7. 

Ostatni podrozdział opisuje zaś perspektywy polityki zagranicznej Polski 
wobec omawianych małych państw regionu.

W rozdziale trzecim analizowane są kryzysy w Unii Europejskiej oraz 
nowe wyzwania i zagrożenia, z którymi jest konfrontowana. Według autora 
kryzys Unii Europejskiej skutkuje kryzysem integracji europejskiej. Prowadzi 
on również do osłabienia bezpieczeństwa Europy. Opisywana jest tu słabnąca 
rola UE, która w coraz większym stopniu staje się pasywnym aktorem na 
arenie międzynarodowej. Autor sugeruje, że aby UE stała się fundamentem 
przyszłej, bezpiecznej Europy należy powrócić do dyskusji na temat ideałów 
integracji i dyskusji dotyczącej celów UE w XXI wieku.

Druga część książki poświęcona jest w dużej mierze problematyce ukra-
ińskiej oraz polityce wschodniej UE. Rozdział czwarty nosi tytuł „Wojna 
Ukrainy o niepodległość, pamięć i tożsamość”. Tomasz Stępniewski opisuje 
tu walkę Ukrainy o pełną niepodległość i perspektywy jej uzyskania w kon-
tekście neorewizjonistycznej polityki Rosji na arenie międzynarodowej oraz 
bilateralnych stosunków obu państw po upadku ZSRR.

Rozdział piąty poświęcony jest kwestiom związanym z bezpieczeństwem 
regionu. Autor stwierdza, że: „konflikt na Ukrainie jest symbolicznym koń-

6 Ibidem, s. 42.
7 J.M. Fiszer, T. Stępniewski, Polska i Ukraina…, op. cit., s. 63.
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cem porządku międzynarodowego ustalonego po zimnej wojnie”8. W dalszej 
kolejności omówione są w nim interesy NATO oraz polityka Sojuszu Pół-
nocnoatlantyckiego wobec Ukrainy i innych państw regionu. W konkluzjach 
postawiona jest teza, że: 

„Państwa członkowskie NATO winny zmienić swoje podejście do zagrożeń konwencjo-
nalnych w Europie (…) z punktu widzenia zagrożeń konwencjonalnych to właśnie Rosja 
i jej neoimperialna polityka stanowią dziś największe zagrożenie na kontynencie europej-
skim”9.

Ostatni rozdział nosi tytuł „Polityka wschodnia Unii Europejskiej w dobie 
kryzysu Ukraińskiego”. Autor analizuje tutaj między innymi Europejska Poli-
tykę Sąsiedztwa, podkreślając przy tym jej brak efektywności. Opisuje również 
wpływ kryzysów w Unii Europejskiej oraz Brexitu na jej politykę zewnętrzną. 
W tym kontekście pada stwierdzenie, że: 

„chaos w negocjacjach między Wielką Brytanią a UE powoduje, że obecne stosunki mię-
dzy UE a Ukrainą stają się do pewnego stopnia modelem, który potencjalnie może być 
zastosowany w relacjach UE z post-Brexitową Wielką Brytanią”10.

Ostatnią częścią recenzowanej książki są, sformułowane przez obydwu 
autorów „refleksje końcowe”. Jest to podsumowanie poprzednich rozdziałów, 
postawione są również liczne tezy. Pisząc o obecnej sytuacji w Europie Józef 
M. Fiszer oraz Tomasz Stępniewski wyrażają zaniepokojenie zmniejszaniem 
się roli UE i Zachodu na arenie międzynarodowej oraz neoimperialną poli-
tyką Rosji, której osłabiona wspólnota euroatlantycka nie potrafiła się odpo-
wiednio przeciwstawić.

Recenzowana publikacja jest krytycznym podsumowaniem, głównie 
z perspektywy Polski i Ukrainy, problemów związanych z transformacją 
gospodarczą i polityczną w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dużą 
wartością dodaną książki jest ukazanie całego spektrum zjawisk związanych 
z tym procesem. Autorzy pokazali, jak różne uwarunkowania determino-
wały wielopłaszczyznowe procesy transformacji w poszczególnych krajach. 
Nie ograniczają się jedynie do opisów ich przebiegu, ale starają się wyjaśnić 
przyczyny ich sukcesów i porażek. Podobnie w bardzo ciekawy, analityczny 
sposób przedstawione są problemy związane z kryzysami w Unii Europejskiej. 
Praca oparta jest na bogatej bazie źródłowej, obejmującej również najnow-

 8 Ibidem, s. 137.
 9 Ibidem, s. 152.
10 Ibidem, s. 160.
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sze publikacje autorów polskich, ukraińskich oraz zachodnioeuropejskich. 
Dodatkowymi atutami książki są przejrzysty język oraz klarowny podział na 
rozdziały i częściowo podrozdziały oraz wyodrębnienie wstępu, zakończenia 
i refleksji końcowych, który ułatwia lekturę i pomaga w lepszym zrozumieniu 
postawionych tez. 

Omawiana książka jest godna polecenia zarówno badaczom, publicystom, 
jak i studentom oraz wszystkim osobom interesującym się kwestiami dotyczą-
cymi problematyki przemian ustrojowych oraz bieżącymi wydarzeniami na 
arenie międzynarodowej.


